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tłumienie

ognisk epidemicznych na obszarze portów, na przyste>.niach oraz na statkach;
provladzenie zakładów leczniczych,
jak również
n 2.dzór n ad pozos t ałymi zakł a dami społecznymi
słuzb y zdr ow ia połoz onymi
na obszarze portów
i przystani oraz nad organizacją pierwszej pomocy
w zak b d 'l ch p r acy i na statkach;
przeprow adzanie lekarskich
badań
kwalifikacyj~ych persone lu zat rudnionego na jednostkach pły
wają cych:
m or skich, przybrz e żnych, portowych
i rybackich, or.n robotników p ortowych;
organ izow anie pomocy w na głych w y padkach;
nadzór n ad stanem higieny p racy w portach, na
przystaniach oraz na statkach;

........

Poz. 383, 384, 385

38B

23) nadzór nad działalnością fachową lekarzy i perso-.
nelu pomocniczo-lekarskiego, zatrudnionego w za~
kładach pracy i na statkach;
24) wydawanie opinii pod względem wymagań sanitar~
nych o planach budowli i urządzeń, mających powstać na obszarze właściwości miejscowej portowego urz ędu zdrowia, z wyłączeniem jednak planów
budowli i urządzeń wojslrowych i bezpieczeństwa
publicznego oraz inne sprawy administracji sani~
tarnej portów, przystani i wybrzeża morskiego wynikające z przepisów szczególnych.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.

Minister Zdrowia: T. Michejda

384
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 9
w sprawie

likwidacji

MINISTRA FINANSÓW

września

niektórych

Na p odstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 dekretu z dnia
1948 r. o reformie bankowej (Dz. U.
R. P. Nr 52, poz. 412) zarządza się, co następuje:
25

października

§ 1.

Stawia

sę Oszczędności

1950 r.

komunalnych

kas

oszczędności

dziernika 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwDlonych spod ok~pacj<i (Dz. U . R. P. z 1944 r.
Nr 7, poz. 38, z 1945 r. Nr 1, poz. 4, Nr 14, poz. 86
i z 1949 r. Nr 9, poz. 57).

się w stan likwidacji Komunal.>'\ą Kapowie>.tu Świętochłowickiego.

Rozporządzenie

§ 3.

wchodzi

w

życie

z dniem

>o g łoszenia.

2:

§
Likwidacja obejmuje rachunki "stare" i "okupacyjne" w rozun,ieniu rozporządzenia Kierownika Re.sortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 paź-

Minister Finansow: K.

Dąbrowski
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ROZPORZĄDZENIE

z dnia 9

MINISTRA ZDROWIA

września

1950 r.

w sprawie utworzenia katedry ftizjologii na Wydziale Lekarśkim Akademii ~'1edycznej w Białymstoku.

Na podstawie art. 16 i 20 dekretu z dnia 28 paź
'dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyż
f;zego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co na5tę.ouje:

~

w

Białymstoku

łączoną

z

tworzy

się katedrę

ftizjologii wraz z po-

nią kliniką .

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
szenia.
Minister Zdrowia: w z. J. Sztacllelski

ogło

1. Na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej
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ROZPORZĄDZENIE

z dnia 15

w sprawie
łecznionej,

MINISTRA FINANSÓW
września

1950 r.

przedpłat

na poczet zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy podatników gospodarki nie uspowykonujących usługi transportowe na zlecenie przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej oraz władz
i urzędów państwowych.

Na podstawie art. 13 i 17 dekretu z dnia 25 paź biorstw gospodarki uspołecznionej oraz władz i urzę
dziernika 1948 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P.
dów państwowych, obowiązani są do uiszczania przedNr 52, poz. 413), art. 17 ust. 1 i art. 18 dekretu z dnia płat na poczet zaliczek na podatek obrotowy i docho25 paździerrlika 1948 r. o podatku dochodowym (Dz. U. dowy.
R. P. Nr 52, poz. 414) oraz art. 3 dekretu z dnia 16
" 2. Wykonywaniem usług transportowych w romaja 1946 r . o postępowaniu podatkowym (Dz. U. R. P.
z 1946 r. Nr 27, poz. 174 oraz z 1948 r. Nr 12, poz. 94 zumieniu nmleJszego przepisu jest wykonywanie usług
przewozu towarów oraz innych usług z transportem
i Nr 52, poz. 413) zarządza się, co następuje:
związan y ch, w szczególności naładunek
wyładunek
§ 1. 1. Podatnicy gospodarki nie uspołecznilonej, '
przesyłek wagonowych.
wyk o nujący usługi transportowe na zlecenie przedsię
§ 2. Podstawę obliczeitia przedpłaty stanowi suma
b iorstwa "Państwowa Komunikacja Samochodowa Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyj ne", nazwanekażdorazo wo wypłacona p odatnikom z tytułu lub na
go dalej w skrócie P.K.S., jako też innych przedsi~. poczet należności za usługi transportowe.

,~
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§ 3. Wysokość p;:zedpłaty wynosi:
1) 100/0 od podstawy obliczenia, jeżeli usługi transportowe wykonywane są na zlecenie przedsiębior
stwa P.K.S.,
2) 120/0 od podstawy obliczenia, jeżeli usługi transportowe wykonywane są na zlecenie innych przedsię
biorstw gospodarki uspoł eczn ionej lub na zlecenie
władz i u rzę dów par,stwowych.
§ 4. Do obliczania i pobierania przedpłaty n a poczet zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy obowiązane są dokonujące wypłaty sum, o których mowa
·w § 2, ekspozytury P.K.S., inne przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej oraz władze i urzędy państwowe.
§ 5. 1. Pobrane przedpłaty obowiązani są płatni
cy wymienieni w § 4 przekazać właściwej dla podatnika w sprawach p odatku obrotowego władzy po<;latkowej w terminach następujących: przedpłaty pobrane
w czasie od 1 do 10 każd ego mi esiąca - do dnia 15
danego miesiąca, pobrane w czasie od 11 do 20 - do
dnia 25 danego miesiąca, pobrane w czasie od 21 do
końca mi esiąca do dnia 5 mi esiąc a na stępneg o .
2. Płatnicy ma ją obowiązek przy przekazywaniu
przedpłat składania właściwym władzom podatkowym
wykazów wskazujących osobę podatnika i adres jego
prżedsiębiorstwa oraz wysokość przedpłaty i podstawę
ich obliczenia.
§ 6. 1. Przekazane kwoty prze dpłat podleg a j ą zarachowaniu w sposób następujący:
1) 50/0 podstawy obliczenia - D'l. poc .. et zaliczki na
podatek obrotowy za dany m iesiąc,
2) pozostała część przedpł aty na poczet zaliczki
na podatek dochodowy za dany miesiąc.
2. Jeż eli ze względu r..a m iejsce zamieszkania podatnika właściwe są dla spraw p odatku obrotowego
i dochodowego różne władze podatkowe, wówczas wła
dza podatkowa, której prz ed płata zosiała przekazana,
przekazuje wł a dzy podatkO\'vej właściwej w-sprawach
podatku dochodowego czę ść przedpłaty przypadającą
stosunkowo na zaliczkę na podatek dochodowy.
3. Jeżeli wykonującym usługi transportowe jest
spółka jawna lub komandytowa,
służy
spółce prawO
wskazania, w jaki sposób ma być rozłożona na konta
spólników sumą przedpłaty, wpłacona na poczet zaliczki
na podatek dochodowy. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony na piśmie władzy podatkowej właści
wej według siedziby spółki i wskazywać władze podatkowe, który m poszczególne kwoty mają być przekazane. W przypadku n iezłożen ia wniosku władza podatkowa wspomnianą wyżej sumę przedpłaty rozkłada
na spólników w myśl zasad ustalonych wart. 5 ust. 1

Poz. 386 i 387

dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku dochodowym.
§ 7. Przedpłaty na poczet. zaliczek na podatek
obrotowy i dochodowy, dokonane na podstawie n iniejszego ro z porzą d zenia , nie z\va ln ia ją podatników od obowi ąz ku obliczania obrotu i d ochodu za k ażdy miesiąc
i wpłacania zali'c zek m iesi ęc znyc h na podatek obrotowy i dochodowy w terminie przewidziany m na wpła
canie zaliczek oraz składanie wł aściwej władzy podatkowej deklaracji stosoWllle, do obowiązujących przepisów; k woty dokonanych przedpłat podatnicy potrą
caj ą z kwot n ależnych zaliczek m ie si ę cznych , czyniąc
o t y m odpowi ednią wzmiankę w składanyc h deklaracjach .
§ 8. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy podatni ków, do których stosuj e się rozp orządzenie Ministra
Skarb u z dnia 19 lutego 1949 r. o poborze podatku
obrotowego i podatku dochodowego w form ie ryczałtu
(Dz. U . R. P. Nr 17, poz. 106 i Nr 43, poz. 327).
§ 9. W ro zporządzeni u Ministra Skarbu z dnia
19 lutego 1949 r. o poborze podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie r ycza łtu (Dz. U. R. P.
Nr 17, poz. 106 i Nr 43, poz. 327) wprowadza się następu ją ce zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 skreśla si ę pkt 5,
b) pkt 6 ust. 1 otrzymuje kolejną numerację 5,
c) d o,daje się ust. 2 w brzm.ieniu:
,, 2.
Pocl<ltkowi obrotowemu i podatkowi dochodowemu w formie ryczał tu podlegają również świad
czenia wykonywane przez osoby trudniące się furmań
stwem wyłączliie na zlecenie przedsięb i orstw gospodarki u sp ołecznionej oraz władz i urzędów państwowych,
jeżeli osoby te świ ac' : ::e llia p o wyższe wykonują osobiście lub z udziałem najwy żej jednej siły najemnej";
d) dot ychczasowe us t. 2 i 3 otrz ymują kolejną num erację 3 i 4,
2) w § 3 ust. 1:
a) w pkt 5 wyrazy: "w § 1 ust. 5 pkt 5" zastępuje
się wyrazami: · "w § 1 ust. ' 2",
b) w p kt 6 wyrazy: "pkt 6" zastępuje się wyrazami:
"pkt 5",
3) w § f> ust. 1 i w § 7 ust. 2 wyrazy: "w § 1 ust. 1
pkt 1-5" zastępuje się wyrazami: "w § 1 ust. 1
pkt 1-4 i ust. 2",
4) w § 6 ust. 1 wyrazy: "pkt 6" z astępuje się wyrazami: "pkt 5".
§ 10.

Rozporządzenie

pażdzierni ka

wchodzi w życie z dniem

1950 r.

, Minister Finansów: K. Dqbrowski
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OSWIADCZENlE RZĄDOWE

z dnia 30 sierpnia 1950 r.

w sprawie przystąpienia Etinpii do Konwencji o ujednosta jnieniu niektórych
mięozynarod cwego

przewozu

lotniczego,

po dpisall(~j

w Warszawie dnia 12

prawidd

d ntyczących

pa ździe rn ika

1929 r.

P oda je się n in iejszym do w ia do mośc i, ż e zgodnie zgłoszone dnia 14 sierpnia 1950 r. przystąpi enie Etiopii
z art . 38 Konwencji o ujednostajnien iu niektórych pra- do p ow yższej Konwencji.
wideł dotycz ącyc h mi ędzy naro dowego p rzewozu lotniczego, , p odp!sanej w W arszawie dnia 12 pażdzi ernika' Minister Spraw Zagranicżriych: w z.S. Wi erblowsld
1929 r. (Dz. ' U. R. P. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), zostalo

